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بسمه تعالی
فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، 
که تالش دارد ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در 
یک فعالیت منسجم، هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی 
تربیت  و  تعلیم  فلسفه  بر  حاکم  تربیتی  ساحت های  مالحظات  تا  شده  سعی  است،  درسی 
و عمومی، کسب  پایه  دانش  فهم  و  برای درک  دانش آموزان  توانمندی  و  بر رشد  ناظر  که 
مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی 
جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت 
زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه 
درسی ضمن تأکید بر انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه متربیان 
با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به کسب شایستگی های الزم )توانمندی ها، 

مهارت ها( می باشد. 
امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری 

از این کتاب بتوانند فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان 
استثنایی و گروه های تألیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی این 
عزیزان و همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ 

و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای 

خود را در خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نماید.

معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور



بازگشت	از	سفر	

تقسىم	كارها	

قّصه		ى	مرىم	

نىلوفر	و	نوىد	

خرىد	روزانه	

لوازم	خانگى	

مهمانى	دوستانه	

آشپزى	روز	

وظىفه	ى	ما	در	مدرسه		

كنترل	احساسات		

سخنى	با	همکاران	گرامى
ىکى	از	مهم	ترىن	وظاىف	آموزش	و	پرورش	کمک	به	جامعه	پذىرى	دانش	آموزان	است.	
هدف	اصلى	از	تدرىس	درس	مهارت	اجتماعى	ــ	اقتصادى	اىن	است	که	افراد،	عالوه	بر	کسب	
قرار	گىرند	و	 نىز	در	وضعىت	مطلوب	 اجتماعى	 نظر	 از	 و	مهارت	هاى	تخصصى	خود،	 دانش	

رفتار	خود	را	با	الگوهاى	رفتارى	و	ارزش	هاى	متداول	و	مورد	احترام	جامعه	وفق	دهند.
در	تدرىس	اىن	کتاب،	حفظ	مطالب	کتاب	و	بازگوىى	طوطى	وار	آن،	هدف	نىست؛	بلکه	
باشند	 قادر	 تا	 بگىرند	 ىاد	 را	 اجتماعى	 مهارت	های	 و	 هنجارها	 ارزش	ها،	 باىد	 دانش	آموزان	

همىشه	به	آن	عمل	کنند	و	رفتار	اجتماعى	خود	را	با	توجه	به	آن	شکل	دهند.
جهت	رسىدن	به	اهداف	فوق،	اىن	سرفصل	ها	درنظر	گرفته	شده	است:	خانواده،	مدرسه،	
و	 اقتصادى	 و	 بومى	 جغرافىاى	 و	 مشاغل	 محىط	زىست،	 اطالع	رسانى،	 منزل،	 تدبىر	 اجتماع،	

تعلىمات	مدنى.
براى	آشنایى	با	ساختار	کتاب	و	هم	چنین	تدریس	موفق	آن	به	نکته	هاى	زیر	توّجه	

کنید:
کنجکاوى	 حس	 برانگىختن	 و	 انگىزه	 اىجاد	 جهت	 دروس	 از	 بعضى	 ابتداى	 در	 ــ	

دانش	آموزان	تصاوىر	با	متن	داستانى	ارائه	شده	است.
و	 دارد	 دانش	آموزان	 سن	 و	 ذهنى	 تواناىى	 با	 مناسب	 و	 روان	 انشاىى	 درس	ها	 متن	 ــ	

موضوعات،	برگرفته	از	واقعىات	زندگى	و	نىازهاى	روزمره	ی	آن	ها	است.
ــ	در	پاىان	بعضى	از	درس	ها	مفاهىم	پىچىده	ی	آن	تحت	عنوان	»آىا	مى	دانىد	که«	مطرح	شده	

است.
ــ	براى	ارزش	ىابى،	در	پاىان	درس	ها	پرسش	هاىى	تحت	عنوان	»فکر	کنىد	و	پاسخ	دهىد«	

آمده	است.
ــ	جهت	ارزش	ىابى	تئورى	و	عملى،	تمرىنات	متنوعى	درنظر	گرفته	شده	که	هدف	آن	

تثبىت	و	تعمىم	ىادگىرى	است.
ــ	براى	کاربردى	کردن	موضوعات	درسى	انجام	بعضى	از	فعالىت	ها	تحت	نظر	مربىان	



به	صورت	عملى	از	دانش	آموزان	خواسته	شده	است.
ــ	محتواى	کتاب	براساس	تجربىات	قبلى	دانش	آموزان	طراحى	شده	است.

داخل	کالس	 فعالىت	هاى	 از	 اعم	 ىادگىرى،	 فعالىت	هاى	 انواع	 بر	 آموزشى	 محتواى	 ــ	
درس	ىا	خارج	از	آن	تأکىد	دارد.	سعى	کنىد	که	دانش	آموزان	فعالىت	ها	را	در	شراىط	واقعى	

تجربه	کنند.
ــ	ارزش	ىابى	به	صورت	مستمر	و	پاىانى	صورت	مى	گىرد.

است	 دانش	آموزان	 فعالىت	 براساس	 که	 نوىن	 از	روش	هاى	 کتاب	 اىن	 تدرىس	 در	 ــ	
استفاده	شود؛	مانند	روش	حل	مسئله،	اکتشافى،	نماىشى،	اىفاى	نقش	مشارکتى،	گردش	علمى،	

تجربى	و	مشاهده	اى.	مى	توان	هم	زمان	از	چند	روش	به	صورت	تلفىقى	استفاده	کرد.
ــ	مطالعه	ی	کتاب	راهنماى	معلم	بسىارى	از	نکات	را	روشن	مى	کند.

توصیه	هاى	مهم
کسب	 به	منظور	 نظافت،…(	 آشپزى،	 خرىد،	 )بازدىد،	 خاص	 فعالىت	هاى	 انجام	 در	 ــ	
قرار	 عزىز	 مربىان	 مد	نظر	 حوادث	 از	 پىشگىرى	 و	 بهداشتى	 اىمنى،	 کلى	 اصول	 باىد	 مهارت	

گىرد.
داده	 شرکت	 فعالىت	ها	 همه	ی	 در	 دانش	آموزان	 تمام	 که	 شود	 برنامه	رىزی	 طوری	 ــ	

شوند.
ــ	در	مواردى	که	نمى	توان	دانش	آموز	را	در	موقعىت	واقعى	قرار	داد،	بهتر	است	از	روش	

مدل	سازى	و	ىا	فىلم	و	عکس	استفاده	شود.
ـ	با	وجود	تفاوت	هاى	فرهنگى	 ــ	از	آن	جاىى	که	کتاب	براى	دانش	آموزان	سراسر	کشورـ	
ـ	به	صورت	ىکسان	تألىف	شده	است،	لزوماً	در	ارائه	مطلب	محدودىت	هاىى	 اجتماعى،	اقتصادىـ	
دارد؛	لذا	مربىان	عزىز	مى	توانند	با	توجه	به	تفاوت	هاى	فوق	و	براساس	خصوصىات	هر	منطقه	

تدرىس	کنند	و	در	صورت	نىاز	از	ساىر	کتاب	هاى	کمک	آموزشى	استفاده	نماىند.
امىد	است	با	تالش	و	کوشش	معلمان	دلسوز	اىن	جرىان	راه	تکامل	را	بپىماىد.	
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دانش آموزان عزىز، در صفحه ى قبل چند تصوىر مشاهده کردىد. حاال شما هم 
چند مورد از احترام و قدرشناسى نسبت به بزرگ ترها و همکارى در خانه را، مانند 

نمونه بنوىسىد.

قدرشناسی

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

قدرشنایس با دادن یک شاهخ ی لگ
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کمک کردن

احترام

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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امروز در خانه ى مجىد و مىنا، جنب وجوش زىادى بود. چون پدر بزرگ و مادر بزرگ 
از سفر برمى گشتند. آن ها براى زىارت به مشهد رفته بودند. 
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در اىن سفر، پدر مجىد و مىنا نىز همراهشان بود تا به آن ها کمک کند. مجىد و 
مىنا در انجام کارهاى خانه به مادرشان کمک کردند و همه چىز براى ورود مسافران 

آماده شد. 
زنگ در به صدا درآمد. مجىد با عجله به سمت در رفت. بعد از سالم و احوال پرسى 
گفت: »زىارت قبول!« سپس چمدان ها را از پدر گرفت. مىنا هم به استقبال آن ها آمد و 

به پدربزرگ و مادر بزرگ کمک کرد تا وارد خانه شوند. 
بعد از کمى استراحت، پدر بزرگ و مادر بزرگ از پدر به خاطر کمک هاىش در اىن 
سفر تشّکر کردند. مجىد که کنار آن ها نشسته بود و به حرف هاىشان گوش مى کرد، 
به مادر گفت: »من هم دوست دارم مثل پدر باشم. همىشه به افراد سالمند کمک کنم، 

به آن ها احترام بگذارم و قدر زحمت هاىشان را بدانم.«
مادر گفت:»آفرىن پسرم! وجود سالمندان در خانه بسىار با ارزش است. زىرا آن ها 
تجربه هاى  از  استفاده  با  مى توانند،  سالمندان  کشىده اند.  زىادى  زحمت هاى  ما  براى 

خود، ما را راهنماىى کنند و در حل مشکالت به ما ىارى دهند.
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1 ــ پدر چگونه به پدر بزرگ و مادربزرگ کمک کرد؟ 
2 ــ در خانواده براى حل مشکالت از چه کسانى راهنماىى مى خواهىم؟ 

3 ــ آىا در خانواده ى شما افراد سالمند وجود دارند؟ نام آن ها را بنوىسىد. 

ــ مناسبت هاى زىر را در تقوىم پىدا کنىد و تارىخ آن ها را بنوىسىد: 

روز مادر: …………………………

روز پدر: …………………………

ــ اگر شما به مشهد بروىد، براى بزرگ ترهاى خانواده چه سوغاتى مى آورىد؟ 

نخود و کشمش   جانماز   

اسباب بازى   زعفران   
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تمام کارهاى خانه 
را انجام مى دهم   

هدىه اى براى 
مادرم تهىهّ مى کنم

براى او ىک 
نّقاشى مى کشم

با کمک اعضاى 
خانواده، جشن 

کوچکى را برگزار 
مى کنم

مادرم را در 
آغوش مى گىرم 

و از او تشّکر 
مى کنم

ــ روز مادر، براى تشّکر از او، کدام ىک از کارهاى زىر را انجام مى دهىد؟ 
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ــ در زىر، چند نمونه از کلمات مؤّدبانه را مى بىنىد. با توجه به هر تصوىر، کلمه ى 
مناسب را در جاى خالى بنوىسىد. 

………… روى صندلى بنشىنىد. 

از هدىه ى زىباى شما …………

پارچه  آن   …………………
را به من بدهىد. 

خواهش مى کنم ــ بفرماىىد ــ متشّکرم

ــ دانش آموزان عزىز، با نظارت مربّى خود، نماىش کوتاهى در کالس اجرا کنىد 
که در آن، از کلمات مؤّدبانه استفاده شده باشد. 
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روز جمعه بود. مىنا و مجىد تصمىم گرفتند که از پدر و مادر خود بخواهند، همه با هم 
به پارک بروند. آن ها نزد مادر رفتند و به او گفتند؛»مادرجان آىا امروز مى توانىد ما را 

به پارک ببرىد؟« 
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مادر گفت: »نه بّچه ها، ما امروز مى خواهىم خانه را نظافت کنىم.«
مجىد گفت: »ولى مادر، امروز که تعطىل است و روز گردش و استراحت.«

به  باىد  تعطىل  روزهاى  در  اوقات  گاهى  ولى  پسرم،  است  »درست  گفت:  مادر 
انجام کارهاى خانه پرداخت.«

مىنا گفت: »پس من و مجىد مى روىم تا تلوىزىون تماشا کنىم.«
مادر گفت: »دخترم، شما هم باىد در کارها به ما کمک کنىد.«

مجىد گفت: »ولى مادر، ما چگونه مى توانىم به شما کمک کنىم؟«
مادر در جواب گفت: »وقتى که من پرده ى اتاق شما را مى شوىم، تو و مىنا مى توانىد 
شىشه و دىوارها را تمىز کنىد، جارو و گردگىرى کنىد و همىن طور، وساىل اضافى خود 

را جمع آورى کنىد.«
مجىد گفت: »مادرجان، من مى خواهم کارهاىم را زودتر انجام دهم تا بتوانم، در 

تمىز کردن حىاط و باغبانى نىز به پدر کمک کنم.«
مىنا گفت:» من هم بعد از نظافت اتاق، لباس هاى شسته شده را اتو مى کنم و در 

کمد مى گذارم.«
مادر گفت: »فکر خوبى است. هر فردى باىد کارهاى شخصى خود را انجام دهد و 
در کارهاى خانه، به دىگران نىز کمک کند. در اىن صورت، کارها بىن اعضاى خانواده 

تقسىم مى شوند و همه ىاد مى گىرند که چگونه وظاىف خود را انجام دهند.« 
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1 ــ آىا شما در خانه به دىگران کمک مى کنىد؟ 
2 ــ چند مورد از کارهاى شخصى خود را نام ببرىد؟ 

3 ــ آىا در انجام کارهاى شخصى خود، از دىگران هم کمک مى گىرىد؟ از چه 
کسانى؟ 

4 ــ اگر در خانه هر کس وظاىف خود را انجام ندهد، چه پىش مى آىد؟ 

ــ در جاى خالى کلمه ى مناسب بنوىسىد. 

من هر روز ………………… را مرتّب مى کنم. 

ما باىد در کارهاى خانه به ………………… کمک کنىم. 

جمعه روز استراحت و ………………… است. 
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ــ من کارهاى شخصى زىر را انجام مى دهم: 

کتاب هاىم را 
سرجاىشان مى گذارم

هر شب مسواک 

مى زنم

هر روز جورابم را 
مى شوىم 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………
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ــ من وظاىف زىر را در خانه انجام مى دهم: 

1 ــ به گل ها و گىاهان آب مى دهم. 

 2ــ سفره را مى چىنم. 

 3ــ در نظافت خانه کمک مى کنم. 

4ــ

5   ــ

6  ــ
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انجام  کالس  در  خود  مرّبى  نظارت  با  مى بىنىد،  تصوىرها  در  که  را  کارهاىى  عزىز،  دانش آموزان 
دهىد. 
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مرىم ناگهان از خواب پرىد و به ساعت دىوارى اتاق نگاه کرد. خىلى دىر شده 
را  جورابش  که  نبود  حواسش  اصالً  کرد.  جمع  را  رختخوابش  عجله  با  بنابراىن  بود. 

همراه با رختخوابش جمع کرده است. 
به طرف آشپزخانه رفت و سماور را روشن کرد. سپس خواهر کوچکترش، زهره 
را بىدار کرد. وقتى زهره بىدار شد، سراغ مادر را از مرىم گرفت. مرىم براى او توضىح 
خىلى  زهره  است.  رفته  بىمارستان  به  جدىد  نوزاد  آوردن  دنىا  به  براى  مادر  که  داد 
خوشحال شد. مرىم از زهره خواست، دست و صورتش را بشوىد. سپس موهاى زهره 
را شانه کرد. در حال بافتن موهاى او بود که متوجهّ شد، از آشپزخانه بوى سوختگى 
بلند مى شد،  با دىدن دودى که از سماور  مى آىد. خود را سرىع به آشپزخانه رساند. 
ىادش آمد که در سماور آب نرىخته است.سماور را خاموش کرد. مقدارى نان و پنىر 
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براى زهره برد، ولى خودش از خوردن صبحانه منصرف شد.
مرىم تصمىم گرفت به خرىد برود و مقدارى سبزى و مىوه بخرد. هر چه به دنبال 

جوراب هاىش گشت، آن ها را پىدا نکرد. بنابراىن از خرىد رفتن نىز صرف نظر کرد. 
با خود گفت: »بهتر است تا دىر نشده اتاق ها را جارو کنم.« در حال جارو کردن اتاق  
بود که نگاهش به ساعت افتاد، وقت آمدن پدرش بود و او هنوز براى ناهار غذاىى درست 

نکرده بود. جارو را به زمىن انداخت و با عجله به آشپزخانه رفت تا املت درست کند. 
وقتى پدر به خانه برگشت، با تعجبّ اتاق را نامرتّب و شلوغ دىد. جارو هم وسط 
اتاق بود. زهره براى سالم کردن جلو آمد. پدر با دىدن موهاى او که ىک طرف آن ها 

بافته شده و طرف دىگر آن ها باز بود، خنده اش گرفت. 
بچهّ ها با کمک پدر سفره را پهن کردند. مرىم در حال خوردن غذا بود که متوجهّ شد، 

غذا شىرىن است. فهمىد آن قدر عجله داشته که در غذا به جاى نمک، شکر رىخته است! 
مرىم با خود فکر کرد که چرا نتوانسته است، کارهاىش را به خوبى انجام دهد. 

نظر شما راجع به کارهاى مرىم چىست؟ 
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فصل تابستان بود. قرار بود که آقا و خانم کرىمى، چند روزى را براى دىدار از 
پدر و مادر خانم کرىمى، به تبرىز بروند. آن ها قبل از اىن که به مسافرت بروند، از 
نىلوفر و نوىد خواستند، کارهاى منزل را خودشان انجام دهند و از خواهر کوچک تر 

خود، الله هم مواظبت کنند. 
نباشىد. ما سعى مى کنىم  به پدر و مادر خود گفتند: »شما نگران  نوىد  نىلوفر و 

همه ى کارها را به خوبى انجام دهىم، و در ضمن، مراقب ىکدىگر نىز باشىم.«
بعد از رفتن آن ها، نىلوفر و نوىد به همراه الله شام خوردند و زود خوابىدند تا 

فردا به موقع بىدا شوند و به کارها رسىدگى کنند. 
صبح روز بعد، پس از خواندن نماز و صرف صبحانه، نىلوفر به نوىد گفت: »براى 
اىن که بتوانىم به همه ى کارها برسىم، باىد برنامه رىزى کنىم. اّول باىد کارهاى روزانه 
را مشخص کنىم و سپس آن ها را به ترتىب انجام دهىم. با برنامه رىزى درست، همه ى 

کارها به موقع انجام خواهند شد.«
خانه  مرتّب کردن  مشغول  هم  نوىد  و  کرد،  سفره  جمع  آورى  به  شروع  نىلوفر 

شد. 
ناهار  درست کردن  به  خود،  برادر  و  خواهر  با  مشورت  از  پس  نىلوفر،  آن گاه 
پرداخت. نوىد هم با الله بازى مى کرد تا او مشغول شود و بهانه ى نبودن پدر و مادر 

را نگىرد. 
هنگام عصر، نىلوفر و نوىد به حىاط رفتند و ضمن آب دادن به گل ها، حىاط را 
نىز در حىاط دوچرخه سوارى مى کرد. آن ها در حىاط چاى و  هم تمىز کردند. الله 
اىن  در  تلوىزىون شدند.  تماشاى  مشغول  و  رفتند  اتاق  به  شىرىنى خوردند. سپس 
او  بروىم.«  فروشگاه  به  براى خرىد  فردا صبح  برادرش گفت:»باىد  به  نىلوفر  موقع 
نىز در جواب گفت:»بهتر است آن چه را که مى خواهىم بخرىم، بنوىسىم تا فراموش 
نکنىم.« نىلوفر گفت:»فکر بسىار خوبى است.« سپس کاغذى آورد و فهرست صفحه 

بعد را ىادداشت کرد.
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فهرست خرىد روزا نه

شىر

ماست

نان

سبزى

مىوه

1 ــ وظىفه ى نىلوفر و نوىد در غىاب پدر و مادر چه بود؟
2 ــ آىا نىلوفر و نوىد از عهده ى انجام کارهاى روزانه ى منزل برآمدند؟

3 ــ چرا افراد  براى خرىد روزانه، فهرست تهىهّ مى کنند؟
4ــ براى اىن که هر فردى کارهاى خود را به خوبى انجام دهد، چه باىد بکند؟ 
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ــ فهرستى از خرىد روزانه ى خانه ى خود را در کادر زىر بنوىسىد.

خرىد روزانه
   

  

……………………………………  ……………………………………  

……………………………………  ……………………………………  

……………………………………  ……………………………………  

……………………………………  ……………………………………  
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ــ فرض کنىد پدر و مادر شما ىک روز در منزل نباشند. شما چگونه کارهاى روزانه را 
برنامه رىزى مى کنىد؟ فکر کنىد و جاهاى خالى را با نوشتن برنامه ى مناسب پر کنىد.

سعى مى کنم صبح زود از خواب بىدار شوم.  

وضو مى گىرم و نماز مى خوانم.  

صبحانه را آماده مى کنم.  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  
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ــ بار دىگر درس را به دّقت بخوانىد، و با گذاشتن شماره در کنار هر تصوىر، به 
نىلوفر و نوىد در برنامه رىزى انجام کارهاى روزانه کمک کنىد. 
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ــ اگر شما بخواهىد صبحانه را آماده کنىد، چه چىزهاىى را سر سفره مى گذارىد؟ 

…………………………          …………………………     

…………………………     …………………………   

ــ اگر در مدرسه ى شما فروشگاه وجود دارد، با نظارت مربّى خود، فهرستى بنوىسىد 
و از آن جا خرىد کنىد. 

نام  و  کنىد،  اجرا  کالس  در  نماىش  ىک  صورت  به  را  فروشگاه  از  خرىد  مراحل 
بازىگران نقش ها را بنوىسىد. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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ــ به فهرست زىر نگاه کنىد و مقابل هر کارى که شما در ىک روز تعطىل انجام 
مى دهىد، عالمت * بزنىد. 

کارهای ىک روز تعطىل

شستن دست و صورت و وضو گرفتن   

نماز خواندن    

ورزش صبحگاهى   

خوردن صبحانه   

رسىدگى به دروس   

مرتّب کردن اتاق   

گرفتن ناخن   

م کردن  حماّ  

شستن لباس   

تماشاى تلوىزىون   

دىد و بازىد کردن    

رفتن به پارک و سىنما   
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روز بعد، نىلوفر و نوىد پس از انجام کارهاى خانه، به همراه الله براى خرىد از خانه 
خارج شدند. وقتى وارد فروشگاه شدند، سبدى برداشتند تا هر چه را که مى خرند، در 
ت رفتند. نوىد دو پاکت شىر و ىک ظرف ماست  آن بگذارند. ابتدا به سراغ قسمت لبنىاّ
برداشت. نىلوفر از نوىد خواست که به تارىخ مصرف روى پاکت شىر نگاه کند، تا حتماً 

تارىخ روز را داشته باشد. 
تمام  گفت:»روى  نىلوفر  مصرف چىست.  تارىخ  از  منظور  که  پرسىد  نىلوفر  از  نوىد 
بسته هاى مواد غذاىى و بهداشتى، دو تارىخ دىده مى شود: ىکى تارىخ تولىد آن کاالست، و 

دىگرى نشان دهنده ى تارىخى است که بعد از آن، کاال را نباىد مصرف کرد.« 
را  چىزى  چنىن  حال  به  تا  من  گفتى!  را  خوبى  نکته ى  چه  گفت:»  نوىد 

نمى دانستم.«
سپس آن ها به قسمت تره بار رفتند و از آن جا مقدارى سبزى و مىوه، و از قسمت 

نان نىز چند عدد نان برداشتند. 
در پاىان، به قسمت صندوق رفتند تا پول اجناس خرىدارى شده را بپردازند. خانم 
نوشته  آن   روى  قىمت ها  که  را  کاغذى  و  کرد  حساب  را  جنس  هر  قىمت  صندوق دار، 
شده بود، به آن ها داد. نىلوفر اىن کاغذ را که فىش نام دارد، نگاه کرد و پول اجناس را 
پرداخت. نوىد اجناس را داخل کىسه گذاشت. سپس همگى به طرف در خروجى رفتند، 

فىش را به مسئول کنترل اجناس نشان دادند و از فروشگاه خارج شدند. 
وقتى به خانه رسىدند، نوىد مىوه ها را شست و با ماىع مخصوص ضدعفونى کرد. بعد 
از خشک شدن، آن ها را در ىخچال گذاشت. نىلوفر هم سبزى هاىى را که پاک کرده بود، 
شست و ضدعفونى کرد. پس از آن، ىک ظرف از مىوه هاى شسته شده را روى مىز گذاشت 

و همراه خواهر و برادرش مشغول تماشاى تلوىزىون شد. 
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1 ــ منظور از تارىخ مصرف چىست؟

2 ــ استفاده از موادى که تارىخ مصرف آن ها گذشته است، چه خطرى دارد؟ 

3 ــ در فروشگاه، پول اجناس خرىدارى شده را باىد به چه کسى پرداخت؟ 

4 ــ هنگام خروج از فروشگاه، فىش خرىد را باىد به چه کسى نشان داد؟ 

5 ــ چرا سبزى ها و مىوه ها را ضدعفونى مى کنند؟ 

6 ــ نام چند غرفه در ىک فروشگاه را بنوىسىد؟ 
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ــ براى خرىد از فروشگاه، به ترتىب چه کارهاىى را باىد انجام داد؟ با گذاشتن 
شماره ى مناسب مقابل هر تصوىر، مراحل خرىد را مشخص کنىد. 
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ىا  است  درست  جمله  آن  که  بنوىسىد  خالى  جاى  در  و  بخوانىد  را  جمله  هر  ــ 
غلط. 

ــ بعد از خرىدن شىر و ماست، باىد آن ها را در ىخچال
    نگه دارى کرد. 

ــ موقع خروج از فروشگاه، باىد پول اجناس خرىدارى  
   شده را به مسئول صندوق پرداخت کرد.

ــ هنگام خرىد مواد غذاىى، باىد به تارىخ مصرف آن ها 
   توجهّ کرد. 

ــ به تصوىر نگاه کنىد و تارىخ تولىد ماست را بنوىسىد.
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ــ آىا مى دانىد، تا چه تارىخى اىن بستنى را مى توانىد مصرف کنىد؟ 
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ــ به تصاوىر نگاه کنىد و آن هاىى را که باىد تارىخ مصرف داشته باشند، عالمت 
بزنىد. 
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تهىّه کنىد. سپس همراه مربّى  ابتدا ىک فهرست خرىد  دانش آموزان عزىز،  ــ 
خود به فروشگاه نزدىک مدرسه بروىد و خرىد خود را انجام دهىد.

ــ دانش آموزان عزىز، همراه مربّى خود به سبزى فروشى بروىد و سبزى خوردن 
بخرىد. سپس اىن سبزى را در مدرسه پاک کنىد، بشوىىد و ضدعفونى کنىد.
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ــ در تصوىرهاى زىر، انواع سبزى هاى موجود در سبزى خوردن را مى بىنىد. نام 
هر ىک را مقابل تصوىر آن بنوىسىد. 

……………………

……………………

……………………
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……………………

……………………

……………………
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اسم من چىست؟ 
من ماشىن لباس شوىى هستم. کار من شستن لباس است. 

براى اىن که ماشىن لباس شوىى کارش را خوب انجام دهد، باىد: 
آن را در جاى مناسب قرار داد. 

از پودر مخصوص ماشىن لباس شوىى استفاده کرد. 
به اندازه ى مناسب در آن لباس رىخت.
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اسم من چىست؟
من ىخچال هستم. کار من خنک کردن و سالم نگه داشتن موادغذاىى است.

براى اىن که ىخچال کارش را خوب انجام دهد، باىد: 
آن را در جاى مناسب قرار داد. 
در آن را زىاد باز و بسته نکرد.

موقع تمىز کردنش، دو شاخه ى آن را از برق کشىد. 
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اسم من چىست؟ 
من اجاق گاز هستم. کار من پختن غذاست. 

براى اىن که اجاق  گاز کارش را خوب انجام دهد، باىد: 
آن را در جاى مناسب قرار داد. 

بعد از پختن غذا آن را تمىز کرد. 
بعد از اتمام کار شىر گاز را بست.
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1 ــ موقع استفاده از اتو، به چه نکاتى باىد توجهّ کرد؟ 
2 ــ موقع استفاده از چرخ گوشت، به چه نکاتى باىد توجهّ کرد؟ 

3 ــ موقع استفاده از پنکه، به چه نکاتى باىد توجهّ کرد؟ 
4 ــ موقع استفاده از جاروبرقى، به چه نکاتى باىد توجهّ کرد؟ 

ــ نام هر تصوىر و نکات اىمنى آن را بنوىسىد.

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
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ــ به هر کدام از تصوىر هاى زىر نگاه کنىد و زىر هر تصوىر بنوىسىد که آىا آن 
کار درست است ىا غلط.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………
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ــ به هر کدام از تصوىر هاى زىر نگاه کنىد و بنوىسىد 
که محّل مناسب براى قراردادن هر کدام از اىن وسىله ها، 

چه وىژگى هاىى باىد داشته باشد؟ 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
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ــ مقابل هر تصوىر بنوىسىد، سعىده براى تمىز کردن چرخ گوشت چه کارهاىى را 
انجام مى دهد. 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………
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……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………
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ــ دانش آموزان عزىز، در مدرسه و با نظارت مربّى خود، ىخچال را تمىز کنىد و 
مراحل انجام اىن کار را در زىر بنوىسىد. 

………………………………………………………………       

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………
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ــ دانش آموزان عزىز، ىک دفتر ىادداشت تهّىه کنىد و با نظارت مربّى خود، هر 
ماه قسمتى از محىط مدرسه را نظافت کنىد و مراحل انجام اىن کار را در دفتر ىادداشت 
عبارت اند  کنىد،  تمىز  را  آن ها  مى توانىد  که  مدرسه  از  قسمت هاىى  بنوىسىد.  خود 
کارگاه  و  بهداشتى  سروىس  آن،  گاز  اجاق  و  آشپزخانه  آن،  شىشه هاى  و  کالس   : از 

………………………………………………………………………       

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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ىک شب بعد از شام، وقتى همه ى اعضاى خانواده دور هم نشسته بودند، مهتاب 
رو به مادرش کرد و گفت: »مادرجان، آىا مى توانم روز پنج شنبه چند نفر از دوستانم 

را به خانه دعوت کنم؟« 
مادر کمى فکر کرد و گفت:»مهتاب جان، روز پنج شنبه قرار است به منزل عمو 
جواد بروىم. مى توانى دوستانت را روز جمعه دعوت کنى. من هم بسىار خوش حال 

مى شوم، زىرا مطمئن هستم که از مهمان هاىت به خوبى پذىراىى مى کنى.« 
جمعه  روز  مهمانى  براى  او،  با  مشورت  از  بعد  و  کرد  تشّکر  مادر  از  مهتاب 

برنامه رىزى کرد. 
کرد.  دعوت  ازظهر  بعد  جمعه  براى  دوستانش  از  مهتاب  مدرسه،  در  بعد  روز 
دوستانش به او گفتند که اولّ باىد از پدر و مادر خود اجازه بگىرند. بعد از آن به او 

خبر خواهند داد. 
مرىم، پروىن و مهناز از والدىن خود اجازه گرفتند، ولى آرزو، چون مادرش 

بىمار بود، از مهتاب عذرخواهی کرد. 
تعداد  به  آن گاه  کرد.  مرتّب  و  تمىز  را  پذىراىی  اتاق  مهتاب  جمعه،  روز  صبح 
مهمان ها، بشقاب مىوه خوری، کارد و چنگال آماده کرد. ىک گلدان زىبا را هم که چند 
شاخه گل در آن بود، روی مىز گذاشت. مىوه و شىرىنی را در ظرف مخصوص چىد. 
بعد به آشپزخانه رفت و چای را دم کرد. نزدىک آمدن مهمان ها، لباس تمىزی پوشىد 

و خود را در آىنه نگاه کرد تا مطمئن شود، ظاهرش آراسته است. 
در همىن موقع، زنگ در به صدا در آمد. مهتاب با خوش حالی در را باز کرد. با 
دىدن دوستانش، به آن ها سالم کرد و خوشامد گفت. آن ها برای او دسته گل زىباىی 
اتاق  به  را  آن ها  دوستانش،  از  تشّکر  با  و  گرفت  را  گل  دسته  مهتاب  بودند.  آورده 

پذىراىی راهنماىی کرد. 
مادرش برای سالم و احوال پرسی به اتاق آمد. مهتاب دوستانش  را ىکی ىکی به 
مادرش معرفی کرد و مادر گفت که از دىدن آن ها بسىار خوش حال است. مهتاب چند 
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دقىقه ای کنار دوستان خود نشست. بعد با چای و شىرىنی از  آن ها پذىراىی کرد. 
بود،  دىده  که  فىلمی  از  مرىم  زدند.  حرف  هم  با  چىزها  خىلی  درباره ی  آن ها 
صحبت کرد، و پروىن از ىک مراسم عروسی که هفته ی قبل رفته بود، تعرىف کرد. 
مهناز هم چند لطىفه برای آن ها گفت و همه خندىدند. سپس مهتاب به مهمان ها مىوه 

تعارف کرد. 
صحبت های دوستانه ی آن ها ادامه داشت تا اىن که مرىم به ساعتش نگاه کرد و 
گفت:»بچه ها بهتر است بروىم.« آن ها موقع رفتن، از مهتاب به خاطر پذىراىی گرمی 
که کرده بود، تشّکر کردند. مهتاب هم گفت که از آمدن آن ها بسىار خوش حال شده 

است. و مهمان ها را تا در منزل بدرقه کرد. 

1 ــ برای برگزاری ىک مهمانی خوب ابتدا چه باىد کرد؟ 
2ــ برای پذىراىی مهمانی عصرانه، چه وساىلی الزم است؟ 

3ــ  منظور از آراستگی ظاهر چىست؟  
4ــ هنگام ورود مهمان به خانه، چه کاری انجام می دهىد؟ 

5  ــ هنگام رفتن مهمان از خانه، چه می کنىد؟ 
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ــ با گذاشتن شماره مقابل هر تصوىر، ترتىب تصوىرها را مشّخص کنىد.
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هر  مقابل  شماره  گذاشتن  با  می کند،  کار  چه  مهتاب  مهمان ها،  رفتن  از  بعد  ــ 
تصوىر، ترتىب تصوىرها را مشّخص کنىد. 



71



72

انتخاب   * عالمت  با  را  چپ  سمت  عبارت  راست،  سمت  عبارت  به  توجهّ  با  ــ 
کنىد. 

از پدر و مادر خود اجازه می گىرم.  
 

من قبل از رفتن به مهمانی

از پدر و مادر خود اجازه نمی گىرم.   
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ــ دانش آموزان عزىز، با همکاری مربّی خود، ىک مهمانی در کالس برگزار کنىد 
و نکاتی را که در درس آموخته اىد، به کار ببندىد. بعد نکته های مهمّی را که رعاىت 

کرده اىد، بنوىسىد.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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ما امروز می خواهىم، طرز تهىّه ی ساندوىچ تخم مرغ را به شما آموزش دهىم. 

مواد الزم برای تهىّه ی ساندوىچ تخم مرغ برای 4 نفر 

تخم مرغ      

گوجه فرنگی متوسط  

خىارشور متوسط

نان مخصوص ساندوىچ

نمک

سس

4 عدد

3 عدد

4 عدد

4 عدد

به مقدار کافی

در صورت تماىل

مقابل،  صفحه  مراحل  طبق  سپس  بشوىىد.  را  خود  دست های  ابتدا  تهیّه:  طرز 
ساندوىچ تخم مرغ  را تهىّه کنىد. 



77



78

گاهی در دستور تهىّه ی غذا، وزن بعضی از مواد الزم نوشته می شود. در اىن صورت 
الزم است، به وسىله ی ترازوی آشپزخانه مقدار مواد الزم را اندازه گىری کنىد. حاال هم 
شما می توانىد، با استفاده از ترازوی آشپزخانه، قبل از تهىّه ی ساندوىچ تخم مرغ، وزن 

خىارشور و گوجه فرنگی را به دست آورىد و در جای مناسب بنوىسىد. 

وزن خىارشور 

وزن گوجه فرنگی 
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به این نکته توّجه کنید.
هنگام استفاده از مواد غذاىی، باىد از سالم بودن آن ها اطمىنان داشته 
باىد  کنىد،  استفاده  گوجه فرنگی  از  می خواهىد  وقتی  نمونه،  برای  باشىم. 

دّقت کنىد که خراب و گندىده نباشد. 
موقع استفاده از خىارشور، دّقت کنىد که سبز و سفت باشد و پالسىده 
نباشد. تخم مرغ هم باىد بوی بدی ندهد، زرده و سفىده ی آن از هم جدا 

باشند  و داخل زرده ی آن نىز خون نباشد. 

ــ دانش آموزان عزىز، با نظارت مربّی خود ىک دفتر ىادداشت برای آشپزی تهىّه 
کنىد. هر ماه ىک نوع غذای ساده را در کالس درست کنىد و در دفتر آشپزی خود، 
طرز تهىّه ی آن را بنوىسىد. غذای هاىی که برای آشپزی روز شما پىشنهاد می شوند، 

عبارت اند از: نىمرو، ساندوىچ نان و پنىر و سبزی و گردو، املت، عدسی، و شىر برنج.

بنوىسىد که چگونه می توان فهمىد شىر فاسد شده است. 
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دانش آموزان عزیز، آیا می دانید که شما در مدرسه، عالوه بر خواندن و نوشتن، 
چه چیزهای دیگری را هم یاد می گیرید؟ 

برای این که بتوانید به این سؤال پاسخ دهید، تصویرها را با دّقت ببینید و درباره ی 
آن ها فکر کنید. 
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تصاویر صفحه ی قبل به چه نکاتی اشاره می کنند؟ برای توصیف هر تصویر، یک 
جمله بنویسید. 

1 ــ ......................................................................

..........................................................................

2 ــ ......................................................................

..........................................................................

3 ــ ......................................................................

..........................................................................

4 ــ ......................................................................

..........................................................................

5 ــ ......................................................................

..........................................................................
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به تصاویر زیر نگاه کنید و برای هر یک، جمله ای مناسب بنویسید. 

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
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امروز بعد ازظهر، وقتی سعید به خانه برگشت، ناراحت بود. بعد از سالم و احوال پرسی 
او رفت و  به سراغ  به فکر فرو رفت. مادر  اتاق خود نشست و  از  با مادر، در گوشه ای 

پرسید:»پسرم چرا ناراحتی؟« 
سعید گفت: »امروز در درس ریاضی، نتوانستم، به سؤاالت معلم جواب بدهم.«

مادر گفت:»تو باید بیشتر تالش کنی و درس بخوانی.«
سعید جواب داد: »من درس هایم را می خوانم، اما نمی دانم چرا خوب یاد نمی گیرم.«

مادر گفت: »پسرم باید یادبگیری که چگونه درست درس بخوانی.«
سعید پرسید:»منظور شما از درست درس خواندن چیست؟«

مادر پاسخ داد:»وقتی آموزگار درس جدیدی می دهد، باید آن را همان روز در منزل 
مرور کنی. بعد از این که درس را خوب یاد گرفتی، تمرین های آن را انجام دهی.«

سعید گفت: »اگر با  مشکلی برخورد کردم، چه کنم؟«
مادر گفت:»می توانی از من یا پدرت کمک بگیری، یا روز بعد، از آموزگار خود 
خواهش کنی تا درس را بیشتر توضیح دهد. با این روش، درس را به خوبی یاد خواهی 
گرفت. در ضمن، برای این که هنگام درس خواندن بیشتر توجهّ داشته باشی، باید در 
یک اتاق بی سروصدا مطالعه کنی. الزم است بین ساعت هایی که درس می خوانی، زمانی 
را هم برای استراحت کردن در نظر بگیری. به این ترتیب، هم خسته نمی شوی و هم 

ذهن تو برای درس خواندن بیشتر آماده می شود.«
سعید گفت: »مادرجان، از این که با شما مشورت کردم، خوش حالم. حاال دیگر 

می دانم که چگونه درس بخوانم تا خوب یاد بگیرم.«
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ما برای درست درس خواندن، چند پیشنهاد داریم: 
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دانش آموز موّفقی که می داند چگونه درس بخواند. 

درس خواندن

انجام تکالیف درسی

استراحت

حل تمرین های درس و برطرف کردن اشکاالت

انجام کارهای مورد عالقه 
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1 ــ چرا سعید نتوانسته بود به سؤاالت معلم جواب بدهد؟ 
2ــ مادر چه پیشنهادی به او کرد؟ 

3ــ چگونه می توان درست درس خواند؟ 
4ــ نتیجه ی درست درس خواندن چیست؟ 

ــ فهرست زیر را بخوانید و از میان آن ها، نکته هایی را که در مورد درست درس 
خواندن هستند، انتخاب کنید و بنویسید. 

ــ انجام تکالیف مدرسه ــ تماشای تلویزیون    
ــ مرور درس ها ــ خوابیدن    

ــ برطرف کردن اشکال ــ رفتن به مهمانی    
ــ استراحت بین درس  ــ درس خواندن در جای ساکت   

1ــ 

2ــ

3ــ

4ــ

5ــ
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برای کسب خبر، از وسایل ارتباط جمعی که همان وسایل اّطالع رسانی 
هستند، استفاده می شود. 
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استفاده  می توان  وسایلی  چه  از  خبر  برای کسب  بنویسید  عزیز،  دانش آموزان 
کرد. 

در زندگی روزانه، همه ی  ما نیاز داریم که از خبرهای محیط اطراف خود آگاه 
به  مثال،  برای  کرد.  کسب  خبر  همان  ارتباطی  منبع  از  باید  را  خبرها  معموالً  شویم. 
منظور آگاه شدن از وضعیت آب و هوای شهرمان، و یا کشورهای جهان، می توانیم به 
گزارش های هواشناسی که از طریق رادیو و تلویزیون پخش می شوند، گوش کنیم، یا 
برای آگاهی از زمان و مکان برگزاری مسابقات ورزشی در داخل و یا خارج از کشور، 

می توان به روزنامه های ورزشی مراجعه کرد. 
هم چنین به وسیله ی تلفن می توان از حال دوستان و آشنایان در تمام نقاط جهان 

با خبر شد. 
با پیشرفت علم، وسایل جدیدتری برای اطالع رسانی ساخته شده اند. یکی از این 

وسایل، رایانه است. ما به وسیله ی رایانه می توانیم به اطالعات متفاوتی دست یابیم. 



101

1ــ آیا شما مجلّه می خوانید؟ نام آن را بنویسید؟ 
2 ــ نام روزنامه ای را که می خوانید، بنویسید. 

3 ــ نام داستان دنباله داری را که در مجلّه ی رشد خوانده اید، بنویسید. 
4 ــ فرق بین مجلّه و روزنامه را بنویسید. 

این خانم با چه وسیله ای کار می کند؟ 
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دانش آموزان عزیز: 
ــ همراه مربّی خود، از رایانه ی مدرسه اّطالعات مورد نیازتان را کسب کنید. 

ــ از مرکز اّطالعات تلفن )118(، شماره تلفن مدرسه و شماره ی تلفن یکی از 
دوستان خود را بگیرید. 

ــ با تلفن همراه، با مدیر یا معاون مدرسه تماس بگیرید. 

این آقا با چه وسیله ای صحبت می کند؟ 
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جمله های زیر را کامل کنید.

از  را   ................ برنامه ی  من  1ــ 
رادیو گوش می کنم.

که من می خوانم،  روزنامه ای  نام  2 ــ 
.................... است. 

3 ــ تلفنی که من در همه جا می توانم
     از آن استفاده کنم، .................... نام

        دارد. 
     4 ــ من برنامه ی ................. را

             از تلویزیون تماشا می کنم.
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روزی پرستو و زهرا در حیاط مدرسه نشسته بودند و صحبت می کردند. پرستو 
گفت: »چرا مدرسه ی ما باغچه ندارد؟ اگر باغچه داشت، می توانستیم انواع سبزی ها را 

در آن بکاریم.«
زهرا گفت: »بهتر است از خانم مدیر خواهش کنیم، باغچه ای برای ما درست کند.«

آن ها نزد خانم مدیر رفتند و پیشنهاد خود را مطرح کردند. خانم مدیر با خوش رویی 
گفت: »فکر خوبی است، ولی ما، در مدرسه امکان درست کردن باغچه را نداریم.«

خانم مدیر ادامه داد:»اما در عوض شما می توانید، سبزی های مورد عالقه ی خود 
را در گلدان های بزرگ یا در جعبه های چوبی بکارید. من از آقای مرادی، خدمت گزار 
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کارگاه  در  می توانید  حتی  کند.  تهیهّ  شما  برای  گلدان  چند  می کنم  مدرسه، خواهش 
سبزی های  و  بریزید  خاک  آن ها  در  سپس  و  بسازید  چوبی  جعبه ی  چند  حرفه وفن 

مورد عالقه ی خود را بکارید.«
پرستو و زهرا خوش حال به کالس رفتند و موضوع را با سایر دوستان خود در 
میان گذاشتند. خانم مربّی هم گفت: »بچهّ ها، شما فکر بسیار خوبی کرده اید. با این کار، 
هم به حفظ محیط زیست کمک می شود. و هم در هزینه ی آشپزی کالس صرفه جویی 

می کنید.«
گفت: »با  مربّی  خانم  می کنیم؟«  صرفه جویی  هزینه ها  در  پرسید:»چگونه  آرزو 

بادمجان  خیار،  گوجه  فرنگی،  کاشتن 
به  نیازی  دیگر  ما  سبزی ها،  انواع  و 
خریدن آن ها برای آشپزی در کالس 
نداریم. این باعث می شود، در مخارج 
صرفه جویی  آشپزی  برای  کالس 

کنیم.« 
فکر  این  از  کالس  بچهّ های 
استقبال کردند و تصمیم گرفتند، هر 
باغبانی  از  قسمتی  مسئولیت  کدام 
به  بگیرد.  برعهده  را  مدرسه  در 
از  بعد  توانستند  آن ها  ترتیب  این 
باشند  داشته  زیبایی  باغچه ی  مّدتی 
دست  به  هم  خوبی  محصوالت  و 

آورند. 
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1ــ خانم مدیر، مشکل نداشتن باغچه در مدرسه را چگونه حل کرد؟ 
2ــ داشتن باغچه چه فایده هایی دارد؟ 

3ــ کاشتن انواع سبزی ها، چگونه باعث صرفه جویی می شود؟ 

این  با  که  را  غذاهایی  انواع  می بینید.  را  سبزی  نوع  چند  نام  زیر  جدول  در  ــ 
سبزی ها می توان تهیّه کرد نام ببرید. سپس بقیه ی جدول را مانند نمونه کامل کنید. 

انواع غذاها         سبزی

            خوراک لوبیا ــ لوبیا پلولوبیا 

بادمجان

پیاز

کدو

گوجه فرنگی
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نام برده شده اند، از چه نوع  برای درست کردن غذاهایی که در جدول زیر  ــ 
سبزی هایی استفاده می شود.

دانش آموزان عزیز، در کالس حرفه وفن، همراه مربّی خود دانه ی چند نوع  ــ 
سبزی را بکارید و از آن ها نگه داری کنید تا سبز شوند. 

هنگام کارکردن در باغچه، رعایت کدام نکته های بهداشتی ضروری هستند؟ 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

          انواع سبزی ها          غذا

   کوکو سبزی

   نرگسی

   خورشت بادمجان

   اُملت

   سوپ

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................
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........خاک باغچه باید نرم باشد.

........نور خورشید باید به تمام باغچه بتابد. 

........همه ی دانش آموزان می توانند هر ساعت یک بار به باغچه آب بدهند.

........کار رسیدگی به باغچه را باید بین دانش آموزان تقسیم کرد.

........باید در زمان های مناسب، به باغچه آب داد.

........هر موقع که خواستیم، می توانیم سبزی ها را بچینیم.

........بالفاصله بعد از چیدن سبزی از باغچه، می توان آن را مصرف کرد.

ــ اگر باغچه ای داشته باشیم، کدام نکته ها را باید رعایت کنیم؟ آن ها را عالمت 
بزنید. 
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.................

ــ نام وسایل زیر را بنویسید. 

.................

.................
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اگر شما بخواهید که تعمیر لوازم برقی را یاد بگیرید، باید مّدتی نزد یک استادکار 

تعمیر لوازم الکتریکی کار کنید. 

همه ی ما با لوازم برقی متعددی سروکار داریم. گاهی این لوازم خراب می شوند. 
بنابراین، باید برای تعمیر آن ها به تعمیر کار لوازم برقی یا الکتریکی مراجعه کنیم. 
مانند نمونه ی زیر، نوع کار هر یک از تعمیرکارها را زیر تصویر آن بنویسید. 

تعمیر کار لوازم برقی

………………………………………………………………

………………………………
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را  آن  نام  است؟  شده  خراب  برقی  وسیله ای  شما  منزل  در  تاکنون،  آیا  ــ 
بنویسید. 

ــ آن وسیله را برای تعمیر به کجا بردید؟ 
ــ برای تعمیر آن چه مقدار پول پرداخت کردید؟ 

الکتریکی  لوازم  از یک کارگاه تعمیر  دانش آموزان عزیز، همراه مربّی خود  ــ 
دیدن کنید و با نحوه ی کار تعمیرکاران و وسایل مورد استفاده ی آن ها آشنا شوید. 

هم چنین میزان درآمد ماهانه ی آن ها را بپرسید. 

وسایل کار تعمیر لوازم الکتریکی: ………………………………………………

میزان درآمد:  ……………………………………………………………………
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توضیح دهید که در هر تصویر، خیاطّ مشغول انجام چه کاری است. 

………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………

اگر شما بخواهید خیّاطی را به خوبی یاد بگیرید، باید مدتیّ نزد خیّاط ماهری 

کار کنید. 
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دانش آموزان عزیز، همراه مربّی خود، از یک کارگاه خیّاطی دیدن کنید و با طرز 
کار و وسایل مورد استفاده ی کارکنان خیّاطی آشنا شوید. هم چنین، میزان دست مزد 

برای دوخت انواع لباس ها را بپرسید. 

وسایل کار خیّاطی: …………………………………………………………………

دست مزد دوخت چادر: ……………………………………………………………

دست مزد دوخت مانتو: ………………………………………………………………

دست مزد دوخت شلوار: ……………………………………………………………

دست مزد دوخت پیراهن: …………………………………………………………

دست مزد دوخت دامن: ……………………………………………………………

ــ آیا تاکنون برای دوخت لباس به خیّاط مراجعه کرده اید؟ 
ــ نام آن لباس را بنویسید؟  

ــ چه مقدار پارچه برای آن لباس خریده اید؟ 
ــ برای دوخت آن چه قدر دست مزد داده اید؟ 
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نقشه ی  ایران 

معتدل و مرطوب

کوهستانی

گرم و   خشک

آب
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ایران کشور پهناوری است و شهرها و روستاهای بسیار زیادی دارد. 
آب و هوای کشور ایران در همه جا یکسان نیست. 

بیشتر  و  می بارد  کم  باران  یعنی  است؛  و خشک  گرم  هوا  مناطق،  از  بعضی  در 
بیشتر  باران زیاد می بارد و  از مناطق، برف و  ماه های سال هوا گرم است. در بعضی 

ماه های سال هوا سرد است. به این مناطق، کوهستانی می گویند. 
در بعضی از مناطق، هوا معتدل و مرطوب است؛ یعنی باران زیاد می بارد و هوا 

نه خیلی سرد و نه خیلی گرم است. به این مناطق معتدل و مرطوب می گویند. 
نوع زندگی مردم در مناطق آب و هوایی مختلف با هم تفاوت دارد. 

به زبان ها و  ایران، مردم آداب و رسوم متفاوتی دارند و  ناحیه های مختلف  در 
لهجه های گوناگونی صحبت می کنند. 

بستگی  هوایی  و  آب  شرایط  به  مختلف،  مناطق  در  خانه سازی  و  لباس  تنوّع 
دارد. مردم هر منطقه متناسب با آن شرایط، لباس های متفاوتی می پوشند و خانه های 

گوناگونی می سازند. 



معتدل و مرطوب

کوهستانی

گرم و   خشک

آب
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1 ــ کشور ایران چند نوع منطقه ی آب و هوایی دارد؟ نام آن ها را بنویسید. 
2ــ به سؤال ها توجهّ کنید و هر نقشه را با رنگ مناسب مشّخص کنید. 

الف( در کدام منطقه ی آب و هوایی ایران، برف زیاد می بارد؟ 



معتدل و مرطوب

کوهستانی

گرم و   خشک

آب
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ب( در کدام منطقه ی آب و هوایی ایران، بیشتر ماه های سال هوا گرم است؟ 

3 ــ آب و هوای منطقه ی معتدل و مرطوب چگونه است؟ 
لهجه ای صحبت  یا  زبان  با چه  منطقه ای که شما زندگی می کنید، مردم  4 ــ در 

می کنند؟ 
5 ــ یکی از آداب و رسوم شهر خود را در کالس تعریف کنید. 
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آن  زیر  نقشه ی  در  می کنید؟  زندگی  هوایی  و  آب  منطقه ی  کدام  در  شما  6 ــ 
منطقه را رنگ کنید. 

معتدل و مرطوب

کوهستانی

گرم و   خشک

آب
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معتدل و مرطوب

کوهستانی

گرم و   خشک

آب
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شما  آیا  دارد.  خاّصی  کشاورزی  محصوالت  ایران  آب   و    هوایی  منطقه ی  هر 
محصوالت کشاورزی هر منطقه را می شناسید؟ 

به کمبود آب و گرم بودن هوا،  با توجهّ  در منطقه ی گرم و خشک، کشاورزان 
محصوالتی مانند گندم و جو به دست می آورند. هم چنین در این منطقه، درخت های 

خرما فراوان دیده می شوند. 

نقشه ی ایران 



معتدل و مرطوب

کوهستانی

گرم و   خشک

آب
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در منطقه ی کوهستانی، کشاورزان با توجهّ به باران و برف فراوانی که می بارد و 
وجود رودهای پرآب، محصوالتی مانند حبوبات، چغندرقند و انواع میوه ها را به دست 
می آورند. هم چنین در این منطقه، به علّت وجود علف های تازه، خوراک دام نیز فراوان 

یافت می شود. 

نقشه ی ایران 



معتدل و مرطوب

کوهستانی

گرم و   خشک

آب
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در منطقه ی معتدل و مرطوب ایران، کشاورزان به دلیل وجود زمین های حاصل خیز 
و باران فراوان، محصوالتی مانند: برنج، چای و پنبه را که به آب بسیار نیاز دارند، کشت 

می کنند. 
هم چنین، در این منطقه باغ های مرّکبات و زیتون نیز زیاد به چشم می خورند. 

نقشه ی ایران 
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1 ــ چرا محصوالت کشاورزی هر منطقه متفاوت هستند؟ 
2 ــ محصوالت کشاورزی منطقه ی گرم و خشک را نام ببرید. 

3 ــ محصوالت کشاورزی منطقه ی کوهستانی را نام ببرید. 
4 ــ محصوالت کشاورزی منطقه ی معتدل و مرطوب را نام ببرید. 

5 ــ چرا در منطقه ی گرم و خشک درخت خرما رشد می کند؟ 
6 ــ چرا در منطقه ی معتدل و مرطوب برنج محصول خوبی می دهد؟ 
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از بین محصوالت زیر، حبوبات را پیدا کنید و نام هر کدام از آن ها را، مانند نمونه، 
در جای مناسب بنویسید. 

حبوبات

لپه

............

............

............

............
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منطقه ی گرم و خشک

منطقه ی معتدل و 
مرطوب

منطقه ی کوهستانی 

منطقه ی آب و هوایی هر محصول را مانند نمونه مشّخص کنید. 
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مرّکبات

کیوی

..............

..............

..............

..............

کدام یک از میوه های زیر جزو مرّکبات هستند؟ نام هر کدام از آن ها را، مانند 
نمونه، در جای مناسب بنویسید. 
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دام به چه حیواناتی گفته می شود؟ آن ها را از بین تصویرهای زیر پیدا کنید و نام 
هرکدام از آن ها را، مانند نمونه، در جای مناسب بنویسید.

دام

اسب

............

............

............

............
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با توجه به محصوالت زیر، جدول ها را کامل کنید. 
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.....................

.....................

.....................

.....................

منطقه ی گرم و خشکمنطقه ی معتدل و مرطوب

منطقه ی کوهستانی

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................



144



145



146



147

به مردمی که در یک کشور زندگی می کنند، »مّلت« می گویند. 
به مردمی که در کشور ایران زندگی می کنند، »مّلت ایران« می گویند. شما در 

هر نقطه از کشور ایران که زندگی کنید، جزو ملّت ایران هستید. 



148

مقّررات کالس رعایت می شود.  

 مقّررات کالس رعایت نمی شود. 
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مقّررات عبور و مرور رعایت می شود.  

مقّررات عبور و مرور رعایت نمی شود. 
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برای این که افراد یک کشور بتوانند به خوبی در کنار هم با نظم و ترتیب زندگی 
مقّررات  و  دستورها  این  به  کنند.  اطاعت  خاّصی  مقّررات  و  دستورها  از  باید  کنند، 
»قانون« می گویند. قانون به ما می گوید که چه کارهایی را باید و چه کارهایی را نباید 
انجام دهیم. نماینده هایی که با رأی مردم انتخاب می شوند، قوانین را تصویب می کنند. 

آیا شما می دانید که نماینده ها این قوانین را کجا تصویب می کنند؟ 

تصویر باال، مجلس شورای اسالمی را نشان می دهد. در مجلس شورای 
اسالمی، قوانین کشور توسط نماینده های مردم تصویب می شوند. 
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1 ــ اگر قوانین کالس را اجرا نکنیم، چه پیش می آید؟ 
2 ــ اگر قوانین عبور و مرور را رعایت نکنیم، چه پیش می آید؟ 

3ــ رعایت قوانین در یک کشور برای چیست؟ 
4 ــ نماینده ها چگونه انتخاب می شوند؟ 

5 ــ قوانین کجا تصویب می شوند؟ 
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به مردمی که در کشور ایران زندگی می کنند، ملّت ................ می گویند. 

به مردمی که در فلسطین زندگی می کنند، ملّت ................ می گویند. 
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قوانین مربوط به هر قسمت را بنویسید. 

قوانین مدرسه
قوانین خانه

قوانین شهر و روستا

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

قوانین عبور و مرور

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………
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